NOVA
Bestyrelsesmøde

Referat
Bestyrelsesmøde 19. august 2010 kl. i NOVA.
Afbud: Steen og Anders.
1. Fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med klubmesterskaberne 27. august
Kisser: Køber ind
Bettina: Dækker bord
Per: Klargør grill
Torben: Er tidtager og official på land.
2. Prioriteringsmøde om havneprojektet (byg op) 2. september (Anders mail
14+16. august)
Bettina tager tjansen.
3. Reparation af kajakker
Fem både er defekte: Batman mangler ror. Det klares her af Per. Vega, Snowball,
Neptun og Jupiter er på forskellig måde defekte. Der var enighed om at bådene
skal repareres ‐ enten internt eller køres på "værft".
4. Fastsættelse af dato for oprydning i bådskuret
Aftales på næste møde.
5. Sejlbådssejl i garagen
Det er til overdækning af terrassen foran klubben.
6. Reparation af bænken på terrassen
Per speeder sagen op.
7. Ansøgning om lån af klubben til 40 års fødselsdag (Rasmus mail 3. august)
Rasmus Fog‐Petersen har ansøgt om at låne klubben til 40‐års fødselsdag lørdag
d. 13. november. Det er ok. Kisser svarer og formidler instruksen vedr. lån af
klubhus.
8. Evt.
1. Henriette Skaarup har søgt om lån af havkajak i weekenden. Per svarer, at
det er ok at låne Capella, når det noteres i NB bogen.
2. De "ukurante" skabe i omklædningsrummene skal tømmes på to‐
mandshånd. Næste år bliver fristen en måned.
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3. Det skal pointeres at medlemmerne har pligt til at ajourføre deres
kontaktoplysninger på GroupCare.
4. Bestyrelsen sørger for at det kun er betalende medlemmer, som er opført
på GroupCare. Bettina tjekker med en ajourført medlemsliste.
5. DKF‐basen trænger til ajourføring. Kisser kontakter Lotte for at høre om
arbejdsgang, og om hun vil aflastes i arbejdet.
6. Vi savner instruksen til medlemmer, som låner klubhuset til private
arrangementer. Kisser spørger Lotte, som menes at have et eksemplar –
måske med brevhoved! "Festskriftet" lægges ind på NOVA hjemmeside.
7. Per taler med Anders om køb at de sidste kajakker.
10. Næste møde
Tirsdag d. 28.9. hos Torben:
Høje Gladsaxe 543. tv.
2860 Søborg
39 66 85 90
Mødetid er klokken 18

ref. Torben
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